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KENT YAKLAŞIMLARI ve
KAVRAMLAR

Ulaşım: Toplu Taşıma, Temiz Araçlar, Trafik
Tıkanıklığının Azaltılması
Çevresel Sağlık: Toksit Azaltımı, Sağlıklı
Besin Ürünleri, Temiz Hava
Su: İçme Suyuna Erişim, Kaynak Suları
Koruması, Atık Su Azaltımı

1. Bilgi Çağı Kentleri - New Century
Cities

3. Mekansal Gelişim Çerçevesi –
Spatial Development Framework

Teknoloji ve bilgiyi kaldıraç olarak kullanan
firmalar ile gelişme alanında yaşayan ve
çalışan yenilikçi işgücüne ev sahipliği yapan
karma kullanımlı projeleri geliştiren kentlerdir.

2. Yeşil Kentler - Green Cities
Topluma ve gelecek nesillere temiz, sağlıklı,
güvenli
bir
çevre
yaratmak
için;
yaşayanlarının,
çalışanlarının
ve
ziyaretçilerinin ekolojik, ekonomik ve sosyal
ihtiyaçlarını dengeleyen kentlerdir.
2006 Birleşmiş Milletler Yeşil Kentler
Deklarasyonu ve Çevresel Anlaşması, enerji,
atık azaltımı, kentsel tasarım, kentsel doğa,
ulaşım, çevresel sağlık ve su gibi çevresel
konularla ilgili 21 Eylem Konusu tanımlamıştır.
Bu konular şunlardır;

Kentlerde, önemli sosyal ve ekonomik
değerler oluşturmak için ‘yenilikleri’ teşvik
ederler.
Bilgi ve medya teknolojileri, kentlerin
tasarımı ile içi içe geçer.
Yaşanabilirdirler.
Kamu ve özel sektör işbirliği içindedir.

Enerji: Yenilenebilir Enerji, İklim Değişikliği
Atık
Azaltımı:
Sıfır
Atık,
Üretici
Sorumlulukları, Tüketici Sorumlulukları
Kentsel Tasarım: Yeşil Binalar, Kent
Planlama, Gecekondu Alanları (Slums)
Kentsel Doğa: Habitat İyileştirme, Yaban
Yaşam

Avrupa Konseyi’ne göre mekansal planlama,
serbest kaldıklarında pazar mekanizmalarının
dürtüsünde olacak olan sektörel politikaların,
gelişmenin bölgeler arası daha dengeli / hakça
dağılımını
gerçekleştirecek
biçimde
düzenlenmesini ve arazi kullanımının bu
amaçlar çerçevesinde düzenlenmesini içerir.1
Mekansal Gelişim Çerçevesi ise mekansal
planlama ile ulaşılmak istenen kent modelinin
gerçekleştirilmesi için uygulanması gereken
stratejileri tanımlar.
Mekansal Gelişim Çerçevesi2, kent formu ve
gelişimini yönlendirerek kent makroformunu
etkileyen plan türüdür. Kentin etkin ve
1

European Commission, 1997,The EU
Compendium of Spatial Systems and Policies,
Office of Official Pub., Luxembourg
2http://www.capetown.gov.za/en/sdf/Pages/What
isanSDF.aspx
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sürdürülebilir şekilde gelişmesi için stratejiler
tanımlar. Kentsel gelişimi ve değişimi
etkileyen uzun dönemli planlardır. Ayrıca,
yatırımların takibi ve yönetimi için yatırımcılar
tarafından kullanılan önemli araçlardır.
Mekansal Gelişim Çerçevesi;
Kent gelişimi için en uygun olan alanları,
korunması gereken ya da özel planlama
yaklaşımları ile planlanması gereken alanları
tanımlar.
Altyapı ve sosyal hizmetler konularında
kamu yatırımcılarına yol gösterir.
Özel sektör yatırımcıları için yol gösterici ve
bilgilendirici dokümanlardır.
Yatırım
yapılması
düşünülen
yerin
gelecekteki değerini ortaya koyarken, kısa
ve uzun dönemde kentin hangi bölgelerde
gelişim fırsatları olduğunu gösterir.
Yapsatçılar tarafından yapılan yatırımları
gösterir.
Arazi kullanımındaki değişiklikleri içerir.
Mekansal Gelişim Çerçevesi’nin uygulaması,
kamu ve özel sektör arasındaki ortaklıklar
aracılığıyla yapılır.
6
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BURSA’NIN GELECEĞİ
Bursa kenti, tarihi ve kültürel değerlerinin yanı
sıra, sahip olduğu “yeşil kent” imajı, ekonomik
gelişim potansiyelleri ve bölgesel ölçekteki
stratejik konumu ile ön plana çıkmaktadır.

Yeşil Kent;

Kent Vizyonu
“Bilgi çağı ve yeşil kent
ekonomisinin yenilikçi değerlerini
kullanarak bölgesel bir kente
dönüşen Bursa”

Bursa kentinin sahip olduğu değerlerin
koruması
ve
sürdürülebilir
gelişimin
sağlanması, kent için akıllı büyüme
modellerinin kurgulanması ile mümkündür.

Temalar

Bu kapsamda, Bursa kenti için kent vizyonu
belirlenmiş, gelişimi yönlendirecek olan
stratejik kararlar “Bursa Ovası Mekansal
Gelişim Çerçevesi” çalışması kapsamında
tanımlanmıştır.







Bölge İçinde Lider Kent
Yeşil Kent
Yeni Ekonomilerin Merkezi
Yeni Mekansal Kurgu
Kültürel Mirasın Korunması
Turizmin Geliştirilmesi

Kentin sahip olduğu “Yeşil Bursa” imajının
güçlendirilmesi için, yeşil kuşak, mavi - yeşil
koridor bütünlüğü sağlanmalı, doğal alanlar
korunmalı ve kent içi açık alan sistemleri
oluşturularak kentli için daha fazla yeşil alan
yaratılmalıdır.
Yeni Ekonomilerin Merkezi;

ve

Amaçlar
Bölge İçinde Lider Kent;
İstanbul, Ankara ve İzmir ile güçlü bağlantıları
olan kent, bu potansiyelini değerlendirmeli,
Marmara Bölgesi içinde lider kent konumuna
gelmelidir. Bunun için, yeniliklerin teşvik
edildiği, kamu özel işbirlikleri ile örnek
süreçlerin yaşandığı bir kente dönüşmesi
gerekmektedir.

Kentte ekonominin gelişimi için talep olması
önemli bir potansiyeldir. Kentin sanayiye
dayalı olan ekonomisi çeşitlendirilmeli, bilgi ve
teknolojiye dayalı ekonomilerin gelişimi
desteklenmelidir.
Ekonominin gelişimi, aktif ve gelişen bir
merkezin varlığına bağlıdır. Yeni gelişim
alanları bu merkeze modern ulaşım sistemleri
ile bağlanmalı, merkezde küçük ölçekli ticaret
alanları
ve
üretim
birimleri
de
desteklenmelidir. Bu birimler, ekonominin
gelişimi için inkübatör işlevi görmektedirler.
Aynı zamanda, yaşama ve çalışma alanlarına
yakın noktalarda sosyalleşme ve dinlenme
alanları bulunmalıdır.

8

Kültürel Mirasın Korunması ve Turizmin
Geliştirilmesi;

Yeni Mekansal Kurgu;
Kentteki fiziksel, sosyal ve ekonomik değişimi
ve sürdürülebilir gelişimi tetikleyen yeni
mekansal gelişim şeması kurgulanmalı, kent
kimliği güçlendirilmeli, planlı kentsel gelişim
sağlanarak, stratejik bağlantılar yaratılmalıdır.
Akılcı bir mekansal
tanımlanırken;

gelişim

kurgusu

Altyapı ve kentsel hizmetlerin
sağlandığı
ya
da
kolaylıkla
sağlanabileceği alanlarda gelişim
teşvik edilmelidir.
Kentsel gelişimden önce; araç yolları,
kamu hizmet alanları, parklar ve yaya
yolları gibi alanlar belirlenir.

Osmanlı İmparatorluğunun ilk başkenti olan
Bursa, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerler
ile bugün de kültürel merkez olma
potansiyeline sahiptir.
Bu değerlerin korunması ve ortaya çıkarılması
ile turizmim geliştirilmesi çalışmaları entegre
olarak yürütülmelidir.

Kent Meydanı

Kültürel mirasın korunduğu kentlerde, özel
karakteri olan tarihi alanlar korunur fakat bu
alanlardaki
yapılar
ve
fonksiyonların
gelişimine izin verilir. Böylece tarihi alanların
yaşamaları sağlanır. Ayrıca, kamu için toplu
aktiviteler ve organizasyonlar düzenlenir ve
kamusal sanat desteklenir.
Buttim Fuar Alanı

Dengeli gelişim desteklenir, iş, konut
ve ticaret alanları birbirlerinin
gelişimini
ve
canlılığını
desteklemektedir.
Kentsel gelişmenin sebep olabileceği
sel, trafik, kirlilik gibi çevresel sorunlar
ortaya çıkmadan önce önlenir.
Altyapı yatırımlarının çoğu özel sektör
yatırımcıları ile yapılan anlaşmalar
sonucunda uygulamaya geçirilir.

Yeşil Türbe

Kültür Park

9

C. BURSA OVASI MEKANSAL GELİŞİM ÇERÇEVESİ

10

BURSA OVASI
MEKANSAL GELİŞİM
ÇERÇEVESİ
Bursa Ovası Mekansal Gelişim Çerçevesi,
kentin sorunlarını üst ölçekte, entegre bir
gelişim stratejisi ile çözümlemeyi amaçlar.
Kentteki temel problemler;
Kaçak yapılaşma oranının çok yüksek olması,
Fiziksel yapı kalitesinin düşük ve yapıların
olası depreme karşı dayanıksız olmaları,
Ova ve kenti çevreleyen yeşil kuşak gibi
kentin değerli doğal alanları üzerindeki
yapılaşma baskısı,
Ulaşım sistemlerinde yeni yaklaşımlar ve
entegre çözümlerin üretilememesi,
Yayalar için yeterli açık alan ve yürüyüş
yollarının bulunmaması,
İşsizlik seviyesinin çok yüksek olması ve
kentte sanayiye dayalı ekonomilerin
alternatiflerinin yaratılmasının gerekliliğidir.

Bursa Ovası Mekansal Gelişim Çerçevesi kapsamındaki alan, yeşil koridorlar ve ana yollar ile çevrelenmektedir.

Mekansal Gelişim Çerçevesi, Bursa’ya özgü
mekansal gelişim dinamiklerinin bir araya
getirilmesi ile oluşturulmuştur. Bu kapsamda,
Bursa’nın gelecek vizyonuna ulaşılması için
yeni bir mekansal kurgu belirlenir, kentsel
gelişimi yönlendirmesi beklenen stratejiler
tanımlanır.

Kent için tanımlanan vizyon kapsamında
hazırlanan Bursa Ovası Mekansal Gelişim
Çerçevesi, güneyde Ankara-İzmir Yolu,
kuzeyde Çevre Yolu, batıda Nilüfer Deresi,
doğuda ise Gökdere arasında kalan ovayı
kapsar.
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Bursa Ovası Mekansal Gelişim Çerçevesi;
Yeşil kuşak ve yeşil koridorlar gibi
korunması gereken ya da özel planlama
yaklaşımları ile planlanması gereken
alanları tanımlar.
Kentteki
gelişim
ve
yatırım
potansiyellerine sahip olan alanları
tanımlayarak kamu ve özel sektör
yatırımcılarına yol gösteren bir rehberdir.
Yatırım yapılması düşünülen yerin
gelecekteki değerini ortaya koyarken, kısa
ve uzun dönemde kentin hangi bölgelerde
gelişim fırsatları olduğunu ortaya koyar.
Arazi kullanımındaki değişiklikleri ve
yapsatçılar tarafından yapılan yatırımları
içeren güncel bir dokümandır, böylece
kentteki yatırımların eşgüdümlü olarak
yapılması sağlanır.

Bursa Ovası Mekansal Gelişim
Çerçevesi’nin Bileşenleri
Kent için oluşturulan çerçeveye ilişkin gelişim
stratejileri şöyledir;
“Altın Üçgenler” olarak tanımlanan
fırsat alanları belirlenmiştir. Kentin
Altın Üçgenleri, Paşa Çiftliği – Buttim
– Atıcılar Hipodromu üçgeni ile Atıcılar
Hipodromu- Paşa Çiftliği – Hanlar
Bölgesi üçgenidir. Altın üçgenlerin
kesiştiği Paşa Çiftliği – Atıcılar
stratejik aksı önemli bir kentsel
koridor olarak ortaya çıkmaktadır.
Buttim,
Paşa
Çiftliği,
Atıcılar
Hipodromu, Kent Meydanı, Kültürpark
gibi aktivite odakları belirlenmiştir.

Belirlenen
odaklar
arasında
bağlantıların
kurulması,
gelişme
koridorları ve yaşam koridorları
aracılığıyla kurgulanmıştır.
Doğal alan sınırları ve yol kenarları
belirlenerek
kenar
stratejileri
tanımlanmıştır.
Yeşil kuşak, koridorlar ve ova gibi
doğal
alanların
korunması
gerekmektedir. Bu sebeple potansiyel
gelişim
alanları
tanımlanmış,
yatırımların sürdürülebilir kentsel
gelişim kriterlerine uygun olarak
yapılması amaçlanmıştır.

Altyapı ve sosyal hizmetler konularında
kamu yatırımcılarına yol gösterir.
Mekansal Gelişim Çerçevesinin hayata
geçirilmesi için gereken kamu ve özel
sektör arasındaki ortaklıklar hakkında yol
göstericidir.
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Altın Üçgenler / Fırsat Alanları

Mekansal Gelişim Çerçevesi’nin
Amaçları
Yeşil
kuşak
bütünlüğünün
sağlanması,
yeşil
koridorların
korunması,
Yeşil alanları buluşturan açık alan
sistemlerinin kurgulanması,
Kentsel gelişimin teşvik edildiği
karma kullanımlı yeni odaklar
oluşturulması,
Odaklar arası koridorlar geliştirilmesi
Kentsel dokunun dönüşümünün
sağlanması,
Yaya bağlantıları ve sosyal alanların
geliştirilmesidir.

Odak Stratejisi
Kente ilişkin odak stratejisi, gelişme
potansiyeli olan ya da yeniden oluşturulan
odaklarda gelişim teşvikleri verilmesi ve
karma kullanımın teşvik edilmesi şeklindedir.
Odaklar, kent ekonomisinin kendini yenilediği
alanlar olup, yakın çevrelerini ve odaklar
arasındaki koridorları canlandıran aktivite
alanlarıdır. Mekansal Gelişim Çerçevesi
kapsamında, farklı nitelikte ve hiyerarşide 12
adet odak belirlenmiştir.

Koridorlar

Bu amaçlar doğrultusunda kentin iki Altın
Üçgeni belirlenmiş, müdahale stratejileri
tanımlanmıştır.

Yeşil Kuşak Stratejisi

Altın Üçgenler ve Müdahale
Biçimleri
Altın Üçgenler olarak adlandırılan fırsat
alanları için beş tür müdahale stratejisi
geliştirilmiştir. Bunlar;
Odak
Koridor
Yeşil Kuşak
Kenar
Yeni Kentsel Doku stratejileridir.

bağlantılardır. Odaklar arasındaki bu yaşam
koridorlarında yayaların kullanımı için açık
alan ve yürüyüş sistemleri, sosyal kültürel
alanlar ve kent ekonomisini canlandıracak
ekonomik aktivite alanları bulunmalıdır.

Odaklar

Koridor Stratejisi
Kent için tanımlanan koridor stratejisi
kapsamında, odaklar arasında stratejik
bağlantılar kurgulanarak bu koridorların
gelişimi teşvik edilmektedir. Koridorlar,
odakların erişilebilirliğini artıran stratejik

Yeşil kuşaklar kentin etrafını çevreleyen ve
ova, dere yatakları, vadiler ve orman alanları
gibi doğal değerleri bir araya getiren ekolojik
sistemlerdir. Yeşil kuşakların amacı, kentsel
gelişimin kontrol altına alınmasıdır. Bu
sebeple, yeşil kuşaklarda yapılaşma minimum
seviyededir, halkın kullanımına yönelik açık
alanlar
ve
rekreasyon
alanları
desteklenmektedir.
Bursa kentinin yeşil kuşağı, Uludağ
eteklerinden başlayarak Kültür Park, Atatürk
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Kent Ormanı, Nilüfer Deresi, Paşa Çiftliği,
Botanik Park, Ova, Gökdere’yi kapsar.

tanımlanmalıdır. Bu kapsamda, doğal
alanların nasıl korunacağı, yerleşim alanlarının
değişimden nasıl etkileneceği ve yol
kenarlarında ne tür gelişimlerin yer alacağına
dair stratejiler belirlenmelidir.

dönüşümünün tetiklenmesi, böylece depreme
karşı dayanıklı ve yasal bir kentsel doku elde
edilmesi amaçlanmaktadır.

Bursa ovası mekansal gelişim çerçevesini
oluşturan Ankara-İzmir, Birinci Çevre Yolu ve
Yalova Yolu kenarlarının dönüşümü ile yeni
fırsat alanlarının yaratılması ve kentsel
estetiğin sağlanması amacıyla stratejiler
geliştirilmelidir.
Mevcut Kentsel Doku
Yeşil Kuşak ve Mavi-Yeşil Koridorlar

Yeşil kuşak ile hem kentin ovaya doğru
yapılaşması önlenmekte, hem de kentin Yeşil
Bursa kimliğini destekleyen yeşil alanlar
korunmaktadır. Ayrıca, kuşağı oluşturan
Gökdere ve Nilüfer Dereleri mavi – yeşil
koridor olarak tanımlanmıştır. Bu koridorlarda
rekreasyon alanı, meydan, park, yürüyüş
parkurları gibi kullanımları içeren yeşil alan
sistemleri kurgulanmalıdır.
Kenar Stratejisi
Kentteki değişimden etkilenecek olan
yerleşim alanları, yol kenarları ve doğal
alanların ne tür stratejiler ile ele alınacağı

Yol Kenarları

Yeni Kentsel Doku Stratejileri
Yapı kalitesi riskini minimize etmek, yaşam
kalitesini yükseltmek ve yeni yaşama- çalışma
alanları yaratmak amacıyla yeni stratejiler
belirlenmelidir. Yeni merkez gelişiminin
sağlanması sonucunda kentsel dokunun

Yeni Kentsel Doku Örneği
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Odak Stratejileri
Kentin bağlantı yollarının kesişim noktalarında
bulunan, bu nedenle ulaşılabilirlikleri çok
yüksek olan karma kullanımlı merkezlerdir.
Odaklarda kentsel gelişim yoğunlaşmaktadır.
Toplu taşım araçları ile odaklara erişim kolay
olmalıdır. Bu özellikleri ile aynı zamanda
transfer merkezi işlevine sahiplerdir. Kamu ve
özel sektör yatırımcıları için teşviklerin
sağlandığı odaklarda, yaya öncelikli sokaklar,
meydanlar ve yeşil alanlar oluşturulmaktadır.
Farklı karakterdeki ve büyüklükteki odaklar
belirlenerek farklı tasarım yaklaşımları
uygulanmalı, tasarımda “insan ölçeği”
kavramına dikkat edilmelidir.
Bursa kenti için; “Yeni Odaklar” ve “Toplumsal
Odaklar” olmak üzere iki adet odak tipolojisi
belirlenmiştir.

Yeni Odaklar
Yeni odaklar, mevcut durumda odak
niteliğinde olmayan alanlardır. Beş adet yeni
odak belirlenmiştir.
Yeni Merkez Gelişim Odağı
Paşa Çiftliği Yeşil Odağı
Atıcılar Hipodromu Spor Odağı
Soğanlı Kentsel Odağı
Küçük Balıklı Kentsel Odağı

Mevcut potansiyelleri
kullanıldığı durumda
kent gelişimine yön
verebilecek stratejik
alanlar, yeni odaklar
olarak belirlenmiştir.

Yeni Merkez Gelişim Odağı; Yalova Yolu
üzerinde, bilgi ve teknolojiye dayalı
ekonomilerin geliştirileceği yeni bir kent
merkezidir. Bu odak kentin ana ulaşım aksı
üzerinde olduğundan ve kentin yeni mekansal
kurgusu içinde Paşa Çiftliği ve Atıcılar
Hipodromunu birleştiren önemli bir aks
üzerinde olması sebebiyle önemli bir odak
noktasıdır. Aynı zamanda, kentsel dokunun
dönüşümü ateşleyici önemli alandır.
Paşa Çiftliği Yeşil Odağı; Kentin yapılaşmaya
açılmamış en önemli açık alanı olan Paşa
Çiftliği, yeni yeşil odak olarak belirlenmiştir.
Alan aktif kullanıma açıldığı durumda, yeşil
alan kullanımları ile Bursa için önemli bir odak
niteliğinde olacaktır.

Atıcılar Hipodromu Spor Odağı; Mevcut
hipodrom alanı ve etrafındaki spor alanlarının
yeniden tasarlanması ile oluşturulacak olan
Spor Odağının Paşa Çiftliği Yeşil Odağı ile
bağlantıları güçlendirilerek, iki odak arasında
kentsel koridor oluşturulması öngörülmüştür.
Soğanlı Kentsel Odağı; Yeni bir yaşam
çevresine ulaşılması ve kentsel ölçekteki yeşil
alanları ile Soğanlı Kentsel Odağı, Paşa
Çiftliği-Atıcılar Hipodromu üzerinde bulunan
önemli bir odaktır.
Küçük Balıklı Kentsel Odağı; Yapı ve yaşam
kalitesinin oldukça düşük olduğu bölgede,
yeni yaşam alanları yaratılmasıyla kentsel
çevrenin yenilenmesi hedeflenmektedir.
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Toplumsal Odaklar
Toplumsal odaklar, mevcut durumda odak
niteliğine sahip olan fakat çevreleriyle
ilişkileri, altyapı, aktivite alanları, mekansal
kaliteleri ve sahip oldukları ekonomik getirileri
iyileştirilmesi gereken alanlardır. Bu alanlar,
kentin tarihi merkezindeki alanlar ile kent
genelinde dağınık haldeki yeşil alanlardan
oluşur.
Kent Meydanı Kentsel Odağı
Hanlar Bölgesi Tarihi Odağı
Kültür Park Spor Odağı
Merinos Kültür Odağı
Botanik Park Yeşil Odağı
Yeşil Tarihi Odağı
Buttim Turizm Odağı

Odak Stratejileri
Fırsat Alanları; Yeni odakların ekonomik ve
sosyal fırsat alanlarına dönüştürülmesi için
teşvikler sağlanması gerekmektedir.
Karma Kullanım; Yaşama, çalışma, kültür
kullanımları, sosyal alanlar ve alışveriş
birimlerinin yer aldığı yaşayan alanlar
yaratılmalıdır.
Ulaşılabilirlik; Tüm odakların yayalar ve
araçlar için ulaşılabilir olması, odakların toplu
taşım ile desteklenmesi, odaklar içinde yaya
dolaşımının sağlanması önemlidir.

Toplumsal odaklar, yeşil
alanlar ve yaya kullanımlarını
ön plana alan kullanımlardan
oluşur. Bu odaklar mevcut
durumda odak potansiyeline
sahiptirler fakat sosyal olarak
canlılıkları, fiziksel olarak da
yapı kaliteleri ve çevreleri ile
ilişkileri güçlendirilmelidir.

Bağlantılar; Odaklar arasındaki bağlantıların
sağlanması
için
koridorlar
sistemi
kurgulanması ve farklı nitelikteki ve ölçekteki
odaklar arasındaki koridorların niteliklerinin
farklılaştırılması gerekmektedir.
Odak Hiyerarşisi; Yeni odaklar ve toplumsal
odaklar arasındaki hiyerarşinin belirlenmesi,
hangi odaklarda ne tür kullanımlar olacağının
ve gelişimin sınırlarının tanımlanması
gerekmektedir.

Belirlenen odaklar için odak hiyerarşisi sistemi
kurgulanmıştır.
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Odak stratejileri kapsamında; Yeni Odaklar ve Toplumsal Odaklar belirlenerek odak hiyerarşisi oluşturulmuştur
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alanları, kültür alanları, kamu hizmetleri yer
alır.

Koridor Stratejileri

Yaşam Koridorlarında yayalara öncelik veren
ulaşım sistemi kurgulanmalı, böylece yaya
ulaşım sistemi sürekliliği sağlanmalıdır.

Odaklar arasındaki bağlantıları ana yollar ile
sağlayan, yoğun yapılaşma ve karma
kullanıma sahip olan ve toplu taşım ile
desteklenen alanlardır. Koridor boyunca
meydan, yeşil alan, oturma alanları, aktivite
alanları gibi kullanımlar yer almakta ve
mekansal çeşitlilik sağlanmaktadır.

Açık alan ve yeşil alan sistemlerinin
oluşturulması için meydan ve yeşil alanlar
sistemleri kurgulanmalı, peyzaj elemanlarının
sürekliliği sağlanmalı, yaya yolları sembol
yapılar
ve
kent
mobilyaları
ile
zenginleştirilmelidir.

Ekonomik Gelişme Koridoru
Yalova Yolu, kentin ana ulaşım aksı olması, iş
alanları ile çevrelenmesi, kentin merkezi ile
Buttim Fuar Alanı’nı birleştirmesi sebepleriyle
“Gelişme Koridoru” olarak belirlenmiştir. Bu
koridor, Bursa’nın ekonomik gelişimine ve
sanayi
kentinden
bilgi
teknolojilerine
dönüşümüne öncü olacak bir koridordur.

Koridor Stratejileri
Bağlantılar; Doğu-Batı ve Kuzey-Güney
yönlerinde
bağlantıların
sağlanması,
merkezler arasındaki bağlantıların koridorlarla
güçlendirilmesi, toplu taşımanın teşvik
edilmesi, gelişme Koridorunda yoğun araç
trafiğini
göze
alan
yaklaşımların
benimsenmesi gerekmektedir.

Yaşam Koridorları
Ulaşılabilirliğin yüksek olması ve karma
kullanımın teşvik edilmesi açılarından Gelişme
Koridorları ile aynı nitelikte olmakla beraber,
Yaşam Koridorları daha yerel ölçekli
koridorlardır. Yaşam Koridorlarında halk için
yerel
iş
olanakları
yaratılması
hedeflenmektedir. Bu koridorlarda; ticaret
birimleri, konut, ofisler, spor ve rekreasyon

Karma Kullanım; Karma kullanımlı merkezler
sistemi oluşturulmalıdır.
Yeni Ekonomiler; Gelişme Koridoru boyunca
yer alan sanayi alanlarının karma kullanımlı
alanlara dönüştürülmesi ile bilgi kenti
kullanımlarının teşvik edilmesi, yatırımcılar
için çekici bir yatırım çevresi yaratılması
önemlidir.

18

Yaya Sistemleri; Koridorlarda yaya alanları ve
yeşil
alanlar
sürekliliğinin
sağlanması
gerekmektedir.

Mevcut Yol Kesiti;

Öneri Yol Kesiti;

Kent Dokusu; Daha sağlıklı kentsel dokuların
oluşturulması için yapıların yenilenmesi, avlulu
ve kompakt yapı adaları oluşturularak yeşil
alan miktarının artırılması sağlanmalıdır.
Tasarım Kalitesi; Mimaride ve kamusal
alanlarda tasarım kalitesine ulaşılması,
koridorlar boyunca peyzaj elemanları
sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir.
Yalova Yolu Tasarım Kriterleri; Yaya ve
yoğun araç trafiğini bir arada çözen ulaşım
sisteminin kurgulanması, yaya sürekliliğinin
sağlanması, peyzaj elemanlarının sürekliliği ve
sembol yapılar ve kent mobilyaları ile
zenginleştirilmiş yaya yolları tasarlanması,
yapı çekme mesafelerinin geriye çekilmesi ve
düzenlenmesi çalışmaları yapılmalıdır.
Kaldırım Düzenlemeleri
Çekme Mesafeleri
Yapı Tipolojisinin Dönüşümü
Refüj Düzenlemeleri
Otopark Düzenlemeleri
Kullanım Çeşitliliğinin Sağlanması
Yeşil Alanların Artırılması
Görsel Zenginlik Sağlanması
Meydan
ve
Avlu
Sistemleri
Oluşturulması
Sosyal Alanların Artırılması
19

Yalova Gelişme Koridoru
Odak Stratejileri

Yalova aksı, Bursa’nın tarihi ve kültürel
merkezi olan ve geçmişini simgeleyen Hanlar
Bölgesini, bugünün en önemli sosyal alanı
olan Kent Meydanını, geleceğin finans ve
ekonomi merkezi olacak olan Yeni Meydanını
birleştirir. Dolayısıyla, kentin geçmişi, bugünü
ve geleceği arasındaki tarihi, kültürel, sosyal
ve ekonomik bağlantıların kentteki somut
simgesidir.

Dün; Hanlar Bölgesi / Tarihi Merkez
Yalova aksı üzerindeki mevcut tarihi merkez,
Bursa’nın geçmişini yani kültürü ve tarihini
yansıtan değerlere sahiptir. Tarihi Merkez için
uygulanacak stratejiler, şunları içermelidir;
Turizm kullanımları
Tarihi mekanlar ile bağlantılar
kurulması
Organik
sokak
dokusunun
korunması
Karma kullanımlı tarihi merkezin
korunması
ve
canlılığını
yitirmemesi
Yaşam koridorları ile gün boyu
yaşayan bir tarihi alan olması.

Bugün; Kent Meydanı
Bursa’nın sosyal hayatında önemli bir sosyal
alan konumundaki Kent Meydanı için
belirlenen stratejiler şöyledir;

Kamusal alan niteliğinin geliştirilmesi,
farklı aktiviteler ve sosyal alanlarla
canlandırılması
Alışveriş birimlerinin çeşitlendirilmesi
Transfer
merkezi
niteliğinde
olduğundan, daha etkin bir ulaşım
sistemi sağlanması
Ulaşım bağlantılarının tasarım kalitesi
bakımından iyileştirilmesi
Yakın çevreyle yaya bağlantıları
kurulması.

Yarın; Yeni Meydan
Kentin bölgesel ölçekte lider kent olması
hedefi, bölgesel ulaşım aksları üzerinde fuar
alanı ve kentin tarihi merkezine yakın
konumdaki bu merkezin oluşturulması ile
mümkündür.
Bursa’nın geleceğini tanımlayan yeni meydan,
bilgi ve teknolojiyi kullanarak kent
ekonomisinin geliştirilmeyi amaçlayan ofis
kullanımlarını içerir.
Buttim fuar alanının odak olarak geliştirilmesi
sonucu, Yeni Meydan ve Buttim fuar alanı
arasında ortaya çıkacak olan ekonomik çekim
gücü, Yeni Meydanın ekonomik değerini
artıracaktır.
Buttim fuar alanına ve kente hizmet veren
konaklama birimleri bu alanda yer almalıdır.
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Yeni Meydan ile Kent Meydanı - Hanlar
Bölgesi bağlantısının iyileştirilmesiyle, Yeni
Meydanın sosyal değerleri güçlenecektir.
Yeni Meydan için stratejiler;
Karma kullanımlı yeni gelişim
odağı olarak tasarlanması
Turizm,
ticaret,
konut
kullanımlarının yanı sıra, sosyal ve
kültürel alanlar, bilgi ve teknoloji
tabanlı firmalar ve yeşil alanlar
içermesi
Sembol yapılar ile tanımlanması,
kentin gelişen ekonomisini temsil
etmesi
Stratejik
aksların
kesişim
noktasında bulunması sebebiyle
bağlantılarının güçlü olması
Güçlü
bölgesel
ulaşım
bağlantılarına sahip olması
Diğer odaklarla ve koridorlarla
yaya bağlantıları yapılması
Yeşil
alan
sürekliliğinin
sağlanmasıdır.
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Yeşil Alan Stratejileri
Yeşil kuşaklar3, kentin üst ölçekli stratejik
planlarında
tanımlanan
ve
kentin
sürdürülebilir gelişimi açısından mutlaka
korunması gereken alanlardır. Kentlerin en
önemli problemlerinden biri olan kontrolsüz
kentsel yayılma, çevresel, sosyal ve ekonomik
krizlere sebep olmaktadır. Bu sorunu çözmek
ve sürdürülebilir gelişimi sağlamak için
kentlerden kırsal alanlara geçiş bölgeleri yani
kentin
kenarları
duyarlı
biçimde
planlanmalıdır.

Kentlerin gelişmesi sonucu kent içinde kalan
kuşaklar, çok fonksiyonlu kentsel yeşil
alanlara dönüşmüşlerdir. Kuşaklara müdahale
stratejileri belirlenirken, farklı nitelikteki
parçalar için farklı stratejiler tanımlanmalıdır.
Bugün yeşil kuşakların temel fonksiyonları;
Kent yakınında spor ve açık hava
aktiviteleri için alan yaratılması,
Kent
içindeki
doğal
alanların
korunması,
Kent nüfusunun yeşil alanlara
erişiminin kolaylaştırılması,

Terk edilmiş ve bozulmuş kentsel
alanların kullanıma kazandırılmasıyla
kentsel dönüşüme yardımcı olmasıdır.
Bursa kentinde “Yeşil Kuşak”, Nilüfer Vadisi,
Paşa Çiftliği, Bursa Ovası, Botanik Park,
Buttim, Gökdere Vadisi, Uludağ’ın etekleri,
Atatürk Kent Ormanı’nı kapsayacak şekilde
kenti çevreler ve dere, dere yatağı, orman
alanları, ovalar ve tarım alanları gibi doğal
alanları kapsar.

1950’lerde Ottowa, Londra, Paris, Moskova,
Tokyo, Seul ve Bangkok gibi kentlerde
oluşturulan çok fonksiyonlu yeşil kuşakların
temel fonksiyonları;
Kentsel gelişimin kontrol altında
tutulması,
Ekolojik
dengenin
sağlanması
(ekosistemlerin, bioçeşitliliğin, su
kaynaklarının ve mikro klimanın
korunması),
Rekreasyon alanları yaratılmasıdır.

3

www.communities.gov.uk, Planning Policy
Guidance 2: Green Belts
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Yeşil Kuşak

Kentteki önemli ekolojik koridor olan Nilüfer
Deresi ve Gökdere, mavi- yeşil koridor olarak
tanımlanmıştır.

Koridorlarda, kentliler için açık alanlar,
rekreasyon ve spor alanları, hizmet alanları,
park alanları, meydanlar sistemi ve koridorlar
boyunca peyzaj elemanları ile desteklenen
yaya yürüyüş yolları bulunmalıdır.

Yeşil Alan Stratejileri
Yeşil alanların ve yeşil sistemlerin belirlenmesi
için detaylı çalışmalar yapılmalı, bu alanlar
koruma altına alınmalı, yapılaşma kriterleri ve
öneri kullanımlar belirlenmelidir.

Mavi - Yeşil Koridorlar

Yeşil kuşaklarda; kamusal açık alan, park,
rekreasyon alanı, konser alanı, kültür parkı,
hobi bahçesi, fidanlık, kamp alanı, restoran,
ağaç parkı, arboretum kullanımları yer alabilir.

Kentin önemli yeşil alanlarından olan Paşa Çiftliği için yeşil
alan stratejileri üretilmelidir.
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Kenar Stratejileri
Kentin etrafındaki doğal alanlar ve tarım
alanlarının korunması ve kentin büyümesinin
sınırlarının belirlenmesi amacıyla kenarların
tanımlanması önemlidir.
Kentsel kenarlar, sınırlar, yollar, doğal alan
sınırları, dereler ya da topografya gibi sınırlara
göre belirlenir. Belirlenen kenarlar için özel
planlar
hazırlanarak
kenar
stratejileri
tanımlanmalıdır. Bu stratejiler, kentsel
gelişimin sınırlarını tanımlayabilir ya da
tanımlanan kenarlar için özel uygulamalar
içerebilir.
Bursa kentinde, farklı nitelikteki yol kenarları,
doğal alan kenarları ve yerleşim kenarları
belirlenmiştir.

Yol Kenarları

Kentin hem bölgesel hem de kentsel ölçekteki
yollarının
yeniden
tasarlanarak
fırsat
alanlarına dönüşmelerine ilişkin stratejiler
belirtilmiştir.
Gelişme Koridoru Kenarı;
Yalova Yolu Gelişme
Koridoru
ve
etrafındaki
kentsel
dokunun dönüşümü,
kentin
diğer
bölgelerini
tetikleyecektir.
Bu sebeple, gelişme
koridoru etrafındaki
tasarım yaklaşımları
belirlenmeli, kentin
geneli için örnek
olacak bir rehber
hazırlanmalıdır.
Ankara – İzmir Caddesi Kenarı;
Yaya geçişlerine izin veren ve araç öncelikli
bağlantıdır. Cadde kenarındaki yeşil alanların
birbirleriyle
bağlantılarının
yapılması
önemlidir. Cadde kenarlarında bulunan
Sıcaksu Dönüşüm Alanı - Merinos Park ve
Kültür Park bağlantılarının yapılması, Kent
Meydanı ve Atıcılar Hipodromu koridoru gibi
bağlantılarla yolun kuzeyi ve güneyindeki
yaya bağlantıları güçlendirilmelidir.

Çevre Yolu Kenarı;
Kentin gelişiminin kontrol altına alınması,
ovada gelişimin önlenmesi gibi sebeplerle,
çevre yolunun doğal alanlarla, özellikle dere
ve ova ile kesişen alanlarında yapılaşma
kısıtlamaları getirilmeli, kavşak alanları için ise
yapılaşma stratejileri belirlenmelidir.

Doğal Alan Kenarları
Kent içindeki ve yakın çevresindeki; ovalar, su
kaynakları, termaller, orman alanları, maden
yatakları ve sit alanlarına ilişkin stratejilerin
tanımlandığı kapsamlı bir çevresel strateji
planı hazırlanmalıdır.

Yerleşim Kenarları
Tarihi alanların belirlenmesi için kentsel doku
analizi, deprem riski analizi ya da sağlıksız
yaşam koşullarına sahip alanların belirlenmesi
çalışmalarından sonra, bu alanların çevreleri
ile
ilişkilerini
tanımlayan
stratejiler
belirlenmelidir.
Tarihi alanların çevreleri ile yaya ilişkileri
güçlendirilmeli, böylece tarihi alanların
canlılığını yitirmemeleri sağlanmalıdır.
Yenileme ya da dönüşüm alanlarının ise; üst
ölçekteki yaya, araç ve yeşil alan sistemleri ile
bağlantıları sağlanmalıdır.
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Yeni Kentsel Doku
Stratejileri
Bursa’nın genel kent dokusunun sağlıklı
kentsel gelişime izin vermesi için ilk aşamada
ele alınması gereken konu, mevcut yapı
tipolojisinin dönüşümü olmalıdır. Bu amaçla
hazırlanması gereken kentsel doku çalışması;
Mevcut yapı adalarının yapılaşma
kapasitesini,
Yeni tipolojilere ilişkin tasarım kriterlerini,
Yeni ada tasarımlarına ilişkin tasarım
örneklerini içermelidir.

Kentsel Doku Stratejileri
Yeni kentsel doku belirlenirken mevcut
doku tipolojisi göz önüne alınmalı,
Yapı adaları bazında tasarım yapılmalı,
Yapı adaları, sokak dokusunu belirlemeli,
Yapı avlularında kamusal ve yarı kamusal
yeşil alanlar oluşturulmalı,
Yeni yapı tipolojisi ve kentsel doku ile
yeşil alan miktarı artırılmalı,
Yeni merkezdeki ekonomik aktiviteler
canlandırılmalı,
Mevcut yolların organik yapısı kent
dokusunu belirlemelidir.

Yeni kentsel doku belirlenirken mevcut yol dokusu korunmalıdır
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Ada Tasarımları
Mevcut yapı durumunun belirlenmesi için,
farklı büyüklükte ve tipolojide kent dokuları
seçilmiştir.
Mevcut yapı durumunda;
Yeşil alan miktarı çok azdır.
Yapı çekme mesafeleri düzensizdir.
Yaya yolları ve ticari aktiviteler için
kullanılabilecek
yaya
alanları
bulunmamaktadır.
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Mekansal Gelişim Çerçevesi

Mekansal Gelişim Çerçevesi kapsamında odak hiyerarşisi belirlenmiştir.
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Bağlantılar
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Yeni Merkez
Yeni meydan ve yeni kent merkezinin gelişimi
ile Yalova Yolu Gelişme Koridoru ve yakın
çevresinin dönüşümü tetiklenecektir. Bu
sebeple, yeni merkezin tasarımı ve
uygulaması, kentin geri kalanı için örnek teşkil
edecek bir uygulama olmalıdır. Yeni merkez
tasarlanırken;
Mevcut yollar ve konut dokusuna
uyumlu yapı adaları,
Ada bazında kentsel tasarım,
Yapı adalarında avlu sistemleri,
Avlularda yeşil alan kullanımları,
Yaya yolu sistemi,
Kamusal
alan
sistematiği
kurgulanmalıdır.

Güvenlik Ve İmaj
Meydanlar, yayaların ulaşımının ön
planda olduğu, yaşlılar, çocuklar,
engelliler ve kadınların güven ve
rahatlıkla kullanabileceği alanlardır.
Kullanımlar Ve Aktiviteler
Kapalı veya açık alanlarında, farklı
mevsimlerde farklı kullanımlar yer
alır.
Üniversite, kütüphane ve çeşitli
kulüplerin aktiviteleri yer alır.
Sinema,
tiyatro,
sosyal
organizasyonlar,
sergiler
gibi
aktiviteler yer alır.

Sosyallik
Yaşayan tüm sosyal grupları, turistleri
ve tüm yaş gruplarını buluşturan
mekanlardır.
Tasarım Kriterleri
Yayaların
kullanım
alanları,
diagonaller üzerinde yoğunlaşır.
Diğer yollarla kesişim noktaları aynı
zamanda aktivite odakları olarak işlev
görmektedir.
Havuz, heykel gibi kent mobilyaları
ile tanımlı mekanlar insanlardaki
güvenlik hissini artırmaktadır.

Bursa kentinde, yeni meydan ve yeni
merkezin tasarımı bir arada düşünülmelidir.
Yeni merkezin imajı, meydanın tasarımı ile
belirlenecektir. İncelenen uluslararası meydan
örneklerinde,
başarılı
meydanların
karakteristikleri belirlenmiştir.
Erişilebilirlik ve Bağlantılar
Başarılı meydanlar, kentin caddeleri
ve sokaklarının kesiştiği, yoğun
kullanımlı kent merkezlerinde yer
alırlar.
Yaya yolu sistemi ile iyi entegre
olmuşlardır.

Cleveland Ohio Meydan Tasarım Örneği
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Yeni Merkez Tasarımı
Bursa’nın geleceğinin sembolü olan yeni
meydanın tasarımı yapılırken, yaya, yeşil alan
ve araç sistemleri, odaklar, koridorlar, kenarlar
ve kentsel doku (yapı tipolojileri) dikkate
alınarak tasarım örneği hazırlanmıştır.
Tasarlanan yeni meydan, kentin geleceğini
şekillendirecek nitelikte bir kamusal alan
olmalıdır.

Yaşam Koridorları: Buttim - Merinos Park ve
Paşa Çiftliği - Atıcılar Hipodromu yaşam
koridorları, araçlar için ana koridor
niteliğindeki yollardır. Bu koridorlarda yayalar
için yürüyüş yolları, bisiklet yolları, meydanlar,
avlular, oturma birimleri ve aktivite alanları
önerilmektedir.

Yeşil Alan Sürekliliği: Yaşam koridorları ve
yaya aksları boyunca yeşil alanların sürekliliği
sağlanmalıdır. Özellikle Buttim - Merinos ve
Paşa Çiftliği - Atıcılar Hipodromu arasında
tasarlanan koridor, yeşil alanları, açık alanları,
meydan ve avluları ve yaya alanları ile kentin
en önemli koridorlarından biri haline
gelmelidir.

Yeni Meydan için tasarım vizyonu şöyledir;
“BURSA İÇİN YENİ BİR ÇEKİM MERKEZİ,
KENTLİ İÇİN YEŞİL VE KALİTELİ,
HERKES İÇİN ULAŞILABİLİR,
YATIRIMCILAR İÇİN CAZİP,
YENİ VE MODERN BİR MEYDAN”
Tasarım örneği kapsamında;
Gelişme Koridoru: Yalova Yolu Gelişme
Koridorunda yapıların çekme mesafeleri
geriye çekilerek yayalar için daha fazla
kamusal alan oluşturulmuş ve araçlar için daha
etkin bir ulaşım sistemi önerisi getirilmiştir.
Gelişme koridoru üzerinde kısa vadede araç
otoparkı olarak ayrılan alan, uzun vadede
tramvay yolu olarak kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
32

Yeni Meydan Tasarım Stratejileri
Kent ile güçlü ulaşım bağlantıları
kurulması, ana yollar ve ikincil derece
yollarla bağlantıların sağlanması,
Yeni meydan ve koridorlarda yaya
öncelikli alanlar yaratılması, meydan
ile yaya bağlantıları kurulması,
Merinos Park ile Buttim ve Paşa
Çiftliği ile Atıcılar Hipodromu
arasında, yaya ve araç aksları
oluşturulması,
Yeni meydanın etrafındaki yapılar ile
tanımlanması,
Tasarımın kent mobilyaları peyzaj
öğeleri ile zenginleştirilmesidir.
Yeni meydan için 3 adet tasarım alternatifi
geliştirilmiştir.

Yani Meydan için 3 adet alternatif hazırlanmıştır. Paşa Çiftliği – Atıcılar Hipodromu bağlantısı yaya
platformu ile yapılmaktadır
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Tasarım Senaryoları

Senaryo 2.Doğu Meydanı

Senaryo 3. Yaya Platformu

Senaryo 1. Altgeçit

Yalova yolunda altgeçit yapılmaz ve yeni
meydan, yolun doğusunda yer alır. Paşa Çiftliği
– Atıcılar koridorunun meydanı kestiği
noktadaki
trafik
yavaşlatılmalıdır.
Bu
alternatifle, meydanın doğusundaki yaya yolu
ile meydan bütünleşmesi sağlanmış olur.

Yalova yolunun mevcut durumu korunur, yeni
meydan Yalova yolu üzerinde yer alır. Bu
alternatifte, yeni meydan üzerinde yayalar için
aktivite platformları oluşturulmuştur. Hem yeşil
alan, hem de yeşil alan olarak kullanılabilecek
bu alanla yayalar için daha geniş bir meydan
yaratılmış olur. 2 etaplı olarak uygulanabilme
esnekliğine sahiptir. İlk aşamada Yalova
yolundaki çekme mesafeleri geriye çekilir ve yol
düzenlenir. Yaya platformu 2. aşamada projeye
entegre edilebilir.

Yalova yolu, yeni meydan alanında yer altına
alınır. Paşa Çiftliği-Atıcılar Koridoru meydan
üzerinden bağlanır, böylece bu koridorun
sürekliliği sağlanır. Bu durumda, meydan
üzerinde trafiği yavaşlatıcı önlemler alınmalıdır.
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Sonuçlar
Bursa’nın genel kent dokusunun sağlıklı
kentsel gelişime izin vermesi için ilk aşamada
ele alınması gereken konu, mevcut yapı
tipolojisinin dönüşümü olmalıdır.
Yapı Tipolojisinin Dönüşümü;
Yeni kentsel doku belirlenirken
mevcut organik doku tipolojisi göz
önüne alınmalı,
Mevcut
organik
sokak
yapısı
korunmalı,
Yapı
adaları
bazında
tasarım
yapılmalı,
Odaklar ve koridorlar sistemi içinde
yayalar için kamusal açık alanlar ve
yeşil alanlar sistemi oluşturulmalı,
Yeni merkezde sosyal ve kültürel
aktiviteler ile yaşayan bir meydan
yaratılmalı,
Kentin dönüşümü ile ekonomik fırsat
alanlarının oluşturulması birbirlerini
desteklemeli,
Mekansal gelişim şeması kapsamında
yatırımcıların rolleri belirlenmelidir.

Yalova Yolu ile Gelişme Koridoru ile Paşa Çiftliği- Atıcılar Hipodromu Yaşam koridoru mevcut
altyapılar dikkate alınarak oluşturulan stratejik bağlantılardır.
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D. YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR VE UYGULAMA ARAÇLARI
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YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR
VE UYGULAMA ARAÇLARI

indirim oranları belirlenmelidir. Bu alanlarda
verilen teşvikler, odaklardaki kamusal alanlar,
yaya yolları ve yeşil alan sistemlerinin
oluşturulması amacıyla da kullanılabilir.

İmar Hakları Transferi (İHT)

Tarihi dokuya sahip olan odaklarda ise
özellikle yenileme ve koruma konusunda vergi
indirimleri sağlanmalıdır.

Bursa kentinde İmar Hakları Transferi, kentin
yeşil alanlarındaki imar haklarının bir
bölümünü veya tamamının bir menkulleştirme
aracı ile gelişim alanlarına transfer edilmesi
olarak uygulamaya geçirilebilir.
Bursa kentinin temel yapılanması şöyledir;
Büyük yeşil alanlar kent çeperlerinde
bulunmaktadır.
Hanlar bölgesi ve Kent Meydanı’nı bağlayan
Yalova Yolu üzerinde Yeni Merkez
konumlanacaktır.
Kentteki büyük yeşil alanlar, kentin
dönüşümünde anahtar rolü üstlenirler.
Potansiyel gelişme alanları, yeşil alanların
kenarlarında bulunurlar. Bu alanların sayısı ve
alanları, İmar Hakları Transferi yönteminin
uygulanmasını kolaylaştıracaktır.
İmar Hakları Transferi Yöntemi uygulandığı
durumda;
Kentin yeşil alanları korunur,
Kentin batısındaki potansiyel alanlar
yeni kullanımlara dönüşür.

Yapılaşma Bonusu
Mekansal Yenileme Vergi
Teşvikleri
Koridorlar ve odaklarda kentsel yenilemenin
sağlanması için yatırımcılara çeşitli teşvikler
sağlanması yöntemi olarak da tanımlanabilir.
Yeni yapıların yapım, geliştirme, iyileştirme,
yenileme maliyetleri, yatırımcının ödeyeceği
vergiden düşürülür.
Bu yöntem uygulanırken, öncelikle odaklar ve
koridorlar kentsel yenileme alanı olarak
belirlenir. Yatırımcıların alana çekilmeleri için
özel vergi teşvikleri sağlanır. Bu teşvikler, imar
bonusu ya da vergi indirimi şeklinde olabilir.
Amaçlanan, kentin fiziksel kalitesinin
artırılması
ve
kent
ekonomisinin
canlandırılmasıdır.
Öncelikli olarak yenilenmesi gereken Yeni
Merkez
Odağı
ve
Yalova
Gelişme
Koridorunda; binaların yıkılıp yeniden
yapılması durumunda sağlanacak vergi

Bursa’nın mevcut yapılanmasının yeni ve
sağlıklı
bir
kentsel
yapılanmaya
dönüşümünde, Yalova Yolu’nun dönüşümü
öncü olacaktır. Yalova Yolu’nun dönüşümü
için oluşturulan stratejiler;
Yapıların çekme mesafeleri 10’ar metre
artırılmış, böylece yayalar için yürüme ve
oturma alanları oluşturulmuştur.
Yapı çekme mesafelerinin artışı sebebiyle
yapıların kaybettikleri alanlar, bu yapılara
yüksek
yapılaşma
hakkı
verilmesiyle
karşılanmıştır.
Bu alanlarda kullanılabilecek diğer
planlama aracı, yapılaşma bonusudur.

bir

Yapılaşma bonusu, belediyeler ve yatırımcılar,
özel ve kamusal taraflarca kullanılabilir.
Yapılaşma bonusu ile yatırımcılar maksimum
yükseklik hakkından daha yüksek yapı yapma
hakkına sahip olurlar.
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Belediyeler ise, yüksek katlı yapılaşmaya izin
vererek, kamusal alan miktarını artırmak,
tarihi yapıları korumak, sosyal konut üretmek
gibi hizmetleri yerine getirmiş olurlar.
Yapılaşma hakkı alındığı durumda yapılması
zorunlu olan hizmetler şunlar olabilir;
Sosyal konut üretmek,
Engelliler için sosyal alanlar ve
konutlar üretmek,
Çocuk bakım hizmetleri sağlamak,
Yer altı otoparkları,
Açık alanlar, meydanlar,
Su kenarı düzenlemeleri, yürüyüş
yolları
Peyzaj düzenlemeleri,
Tarihi
yapıların
koruma
çalışmalarını yapmak,
Hassas doğal alanların korunması,
Gelişim
önerilen
bölgelerde
gelişme öncü olmak.
Bursa kentinde, Yalova Yolu’nun gelişimi
sürecinde Yapılaşma bonusu kullanılarak
Belediyenin yapması gereken kamusal
hizmetlerin yükü azaltılabilir. Daha yüksek
yapılaşma hakkı isteyen yatırımcıların, yatırım
yaptıkları alandaki; meydan, yaya yolu, peyzaj
düzenlemeleri gibi hizmetlerden sorumlu
olmaları beklenebilir.

Yapılaşma bonusu ile belediyelerin daha az
harcama yaparak planın amaçlarına ulaşılması
sağlanır. Ayrıca yatırımcılar, inşa ettikleri
yapıların yarattığı ekstra altyapı masraflarını
da karşılarlar.

karşılanır. Böylece, belediye bu hizmetler için
bütçe ayırmadan, kentliye bu hizmetleri
sağlamış olur.

Sonuçlar
Kentsel yenilemede yenilikçi yöntemlerin
kullanılmasıyla;

Yatırımcılar için en uygun yatırım alanları
belirlenir.
Mekansal gelişim çerçevesi, yatırım yapılması
düşünülen yerin gelecekteki değerini ortaya
koyar, kısa ve uzun vadede gelişim fırsat
alanlarını tanımlar. Bu sebeple, özel sektör
yatırımcıları için yol gösterici bir dokümandır.
Yatırımcılar, kentin mekansal gelişim strateji
çerçevesi kapsamında kendileri için en uygun
olan alanda yer seçeceklerdir.

Kentli için yeni iş olanakları yaratılır.
Kent merkezinin yenilenmesi ile kent
ekonomisi gelişir, kentli için yeni iş fırsatları
yaratılır.

Kamusal hizmetler sağlanır.
Tarihi alanların yenilenmesi, yeşil alan ve
peyzaj düzenlemeleri, altyapı, otopark gibi
hizmetlerin maliyetleri yatırımcılar tarafından
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ULUSLARARASI
ÖRNEKLER

Amaçlar
Cape Town Mekansal Gelişim
amaçları şöyle belirlenmiştir;

Cape Town Mekansal Gelişim Planı
Cape Town Mekansal Gelişim Planı4, kentin
formunu
ve
mekansal
gelişimini
yönlendirerek, kentsel gelişimin etkin ve
sürdürülebilir şekilde şekillenmesini sağlar. Bu
planlar, kentsel gelişimi ve değişimi etkileyen
uzun dönemli planlardır. Ayrıca, yatırımların
takibi ve yönetimi açısından, yatırımcılar
tarafından kullanılan önemli araçlardır.
Mekansal Gelişim Planı;
Kent gelişimi için en uygun olan alanları,
korunması gereken ya da özel planlama
yaklaşımları ile planlanması gereken
alanları tanımlar.
Altyapı ve sosyal hizmetler konularında
kamu yatırımcılarına yol gösterir.
Özel sektör yatırımcıları için yol gösterici
ve bilgilendirici dokümanlardır.
Yatırım yapılması düşünülen yerin
gelecekteki değerini ortaya koyarken,

4

http://www.capetown.gov.za/en/sdf/Pages/Whati
sanSDF.aspx

kısa ve uzun dönemde kentin hangi
bölgelerde gelişim fırsatları olduğunu
ortaya koyar.
Yapsatçılar tarafından yapılan yatırımları
gösterir,
arazi
kullanımındaki
değişiklikleri içerir.
Mekansal Gelişim Planlarının uygulaması,
kamu ve özel sektör arasındaki ortaklıklar
aracılığıyla yapılır.
Fiziksel gelişimi yönlendiren planların
hazırlanmasını da kapsar (ne, nerede, ne
zaman sorularını cevaplayan, Çevresel
Yönetim Çerçevesi ya da Bölge Gelişim
Çerçevesi gibi)
Yasal Süreç
Mekansal Gelişim Planlarının meclis ve il
düzeyindeki yönetim birimleri tarafından
kabul edilmesinin ardından, yerel yönetimler
bu planlara göre yeni gelişim alanlarını
belirlerler. Cape Town’da Mekansal Gelişim
Planları, kanunla 5 yıllık kalkınma planlarının
parçası olmuşlardır ve Stratejik Çevresel
Değerlendirme Planlarını da kapsarlar.

Planının

Değişimlere Hızla Adapte Olabilen Kent
(hızlı kentleşme, doğal ve ekonomik
kaynakların azalması gibi problemler
karşısında hızla çözüm üretilmesi, kent
gelişimi ile doğal kaynakların korunması
arasındaki dengenin sağlanması için
esnek ve değişime adapte olabilen bir
mekansal yapılanmaya sahip olması)
Bölge İçinde Kent (etrafındaki kırsal
alanlar ve diğer kentler ile ekonomik,
sosyal ve fiziksel olarak (altyapı, turizm
yatırımları) bütünleşik )
Doğal Kaynaklar Öncülüğünde Gelişen
Kent (Mekansal gelişimin ve tüm
yatırımların, doğal kaynakları koruyacak
şekilde yapılması)
Gelişim Koridorları Etrafında Gelişim
(Kullanımları ve aktiviteleri ile kentin
yaşayan aksları olan gelişim koridorları,
güçlü ulaşım sistemleri, altyapı hizmetleri
ve kaliteli kentsel alanlara sahiptir.
Mekansal Gelişim Planında, hiyerarşik
olarak farklılaşırlar)
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Mekansal Stratejiler

Ulaşılabilirliğin sağlanması, kırsal alanlar, doğal
alanların korunması, kentli için açık alanlar
sistemleri oluşturulması
Metropol ölçeğinde ve kent ölçeğinde iki farklı
alan sistemi
tanımlanmıştır.
Bu
Doğal alanlarınyeşil
sahip olduğu
sosyal ve ekonomik
faydaların
sistemlerin
stratejileri
şöyledir;
(hayat kalitesini ve yaşam kalitesini artırmak gibi)
korunması amacıyla kentleşmenin doğal alanlar üzerinde
oluşturduğu olumsuz etkilerin önlenmesi gereklidir.
Kentte yaşayan herkesin yeşil alan sistemlerine
kolay erişimi sağlanmalıdır.
Karma fonksiyonlu parklar, spor alanları ve
rekreasyon alanları, toplu taşım sistemleri ile
ulaşılabilir olmalıdır.

Kentsel Gelişim Koridorları Etrafında ve Doğal Kaynakları Koruyarak Gelişen Kent Modeli
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Kritik Açık Alan Sistemi(Critical Metropolitan
Open Space System):
Doğal kaynaklar,
bioçeşitlilik alanları, tarım toprakları, dere
yatakları ve dereleri kapsayan metropol
ölçeğindeki sistemdir.
Önemli Açık Alan Sistemi (Significant
Metropolitan Open Space System): Park, spor
alanı, rekreasyon alanı, tarımsal aktivite
alanları gibi kent içi yeşil alanları kapsayan
sistemdir.

Ekonomik gelişmenin sağlanacağı
alanların erişilebilir olması
Teknolojik gelişmelerin hızlanması, bilgi ve
servis hizmetleri odaklı faaliyetlerin ekonomik
olarak daha fazla gelir getirmesine sebep
olmuştur. Bu sebeple, Cape Town’daki
ekonomik alanların erişilebilir noktalarda yer
alması stratejisi, kentin mekansal gelişim
şemasını yönlendirmiştir. Bu stratejiye ilişkin
alt stratejiler şöyledir;
Kentin
ekonomik
gelişiminin
desteklenmesi, ekonomik fırsatların,
iş ve ticaret alanlarının mekansal
dağılımının düzenlenmesi
Ekonomik fırsat alanları sistemi
kurgulanarak, karma kullanımlı ve
yoğun yapılaşmanın olduğu akslar ve
odakların tanımlanması
Odakların toplu taşım ile
desteklenmesi
Kente yapılan yatırımların artırılması,
yatırımcılara kent içindeki farklı
alanlarda farklı yatırım alternatifleri
sunulması
Yaşama ve çalışma alanları arasındaki
mesafelerin azaltılması
Ekonomik aktivitelerin ulaşılabilir
alanlarda yer seçmesidir.

Kentteki yeşil alan sistemleri

yerine, ulaşılabilirliği oldukça yüksek olan
akslar etrafında yer alırlar. Yalnızca kirletici
sanayiler aynı alanlarda kümelenmişlerdir.

Bu sebeplerle, Cape Town’daki ekonomik
aktiviteler odaklar etrafında toplanmak

Kentin ekonomik
gelişme
koridorları
belirlenerek bu
alanların
ulaşılabilirlikleri
artırılmıştır.

Ekonomik gelişim,
erişilebilirliği
yüksek olan
akslarda teşvik
edilmiştir.
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Bütünlüklü bir kent dokusu ve
ızgara sistemine dayalı ulaşım
sistemlerinin oluşturulması

Kentsel gelişimin yönlendirilmesi,
kompakt gelişimin sağlanması
Kent gelişiminin sürdürülebilir biçimde
yönlendirilmesi
için
genel
stratejiler
belirlenmiş, gelişim için uygun olan alanlar
gelişim koridorları olarak tanımlanmıştır.

Kentin ışınsal biçimde gelişmiş olan ulaşım
sisteminin daha etkin olarak kullanılması için
ızgara
sistemine
dönüştürülmesi
hedeflenmiştir. Daha etkin bir ulaşım için;
Yürüme ve bisiklet yollarının teşvik
edilmesi,
Etkin ve güvenli toplu taşım
sistemlerinin oluşturulması,
500mt.’lik yürüyüş alanı içinde raylı
sistemlere erişilebilmesi,
Arazi kullanım kararları ile ulaşım
sistemleri ilişkisinin kurulması,
Yoğun konut alanlarının güçlü toplu
taşım sistemlerine sahip olan
erişilebilir alanlarda konumlanması,
Stratejik olarak öncelikli olan ulaşım
bağlantılarının
kurgulanması
gereklidir.

Kent için kurgulanan yeni ulaşım sistemi ızgara
planlıdır
Kentin gelişim koridorları belirlenmiştir

Kentsel Gelişimin Yönlendirilmesi için;
Kentsel gelişimin yönlendirilmesi için kenar
stratejileri, yoğunluk stratejileri belirlenmiştir.
Sürdürülebilir ulaşım sistemleri(toplu taşım, bisiklet) teşvik edilmiştir
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Kenar Stratejisi: Kentin kenar gelişiminin
kontrol edilmesi ve kentsel yayılmanın
önlenmesi amacıyla stratejiler geliştirilmiştir.
Doğal alan niteliğine sahip olan kıyı şeridinin
korunması için özel planlama araçları
oluşturulmuş, Cape Town Kenar Gelişim
Stratejisi Taslak Planı hazırlanmıştır.

Kompakt Gelişimin Sağlanması için;
Karma kullanımlı alanlar yaratılması ve bu
alanların sosyal alanlarla desteklenmesi
stratejileri
ile
kompakt
gelişim
sağlanmaktadır.

Sosyal Alanlar ve Açık Alanlar Stratejisi: Bu
alanların oluşturulması için yatırımcılarla
müzakereler yapılmalıdır. Sosyal alanlara
ilişkin standartlar ise yerel yönetimler
tarafından belirlenir.
Kaçak Alanların Yasallaştırılması için;

Karma Kullanım Stratejisi: Yeni gelişim
alanlarında konut, ticaret ve iş yeri
birlikteliğinin sağlanması gereklidir.

Yasallaşması uygun görülen alanlarda;
altyapıları, kamusal hizmetler, konutlar ve
kamusal alanların iyileştirilmesi, bu alanlarda
iş fırsatları yaratılması gereklidir.

Kenarlara müdahale stratejileri tanımlamıştır.

Yoğunluk Stratejisi: Kentsel ve kırsal alanlar
için farklı yoğunluk stratejilerinin tanımlandığı
Yoğunlaştırma Stratejileri Planı hazırlanmıştır.
Yeni Gelişimin Yönlendirilmesi için;
Gelişimin altyapı hizmetlerinin mevcut olduğu
alanlara yönlendirilmesi teşvik edilmiş,
gelişme riskinin olduğu alanlar belirlenerek bu
alanlarda gelişim kısıtlanmıştır.
Sürdürülebilir Kaynakların
Teşvik Edilmesi için;

Kullanımının

Konutlar, ofisler ve kamu kurumlarının “Yeşil
Teknolojiler” ve “Yeşil Gelişim Pratiklerini”
benimsemeleri ve kullanmaları teşvik
edilmektedir.

Karma kullanımlı alanlar yaratılması ile ekonominin canlandırılması hedeflenmiştir.
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Daha İyi Mekanlar Üretmek
Kültür
Varlıklarının
Belirlenmesi
ve
Korunması;
Doğal, kültürel, tarihsel ve mimari özellikleri
olan alanlar belirlenerek korunmalıdır.
Ulaşılabilir
Tarihi
Alanlar
Sistemi
Kurgulanması;
Kent genelindeki tarihi alanların birbirleri ile
ilişkilerini güçlendiren bir tarihi alanlar sistemi
kurgulanmakta ve bu sistemin herkes için
ulaşılabilir olması sağlanmaktadır.
Kamusal Alanların Kalitesinin Artırılması;
Yeni gelişim alanlarındaki kamusal alanlar
öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Doğal
alanlar
ve
vista
noktaları
sistemi
oluşturulmuştur.

Elektrik santralinin kültür merkezine
dönüştürülmesi projesi
Doğal, kültürel, mimari açıdan özellikli olan
alanlar sistemi ve kıyıya erişim noktaları
kurgulanmıştır

Kıyı kullanımlarının çeşitlendirilmesi gereklidir
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Rotherham Kent Merkezi Stratejik
Gelişim Çerçevesi
Rotherham’daki yerel halkın ihtiyaçlarının
karşılanması ve yerleşimin potansiyellerinin
ortaya çıkarılarak değerlendirilmesi amacıyla
üst ölçekli vizyon çalışması hazırlanmıştır.
Kent vizyonuna ulaşılması için yapılması
gerekenler ise Stratejik Gelişim Çerçevesi5
kapsamında belirlenmiştir.
10 Amaç
Stratejik Gelişim Çerçevesi, kentin üst
ölçekli vizyonu ile uyum içindedir ve
vizyonu destekleyen 10 adet amaç
belirlenmiştir. Bunlar;
Kanal etrafında gelişimin desteklenmesi,
kentsel tasarım kalitesinin en yüksek
seviyede tutulması ve kanal kenarı
gelişiminin üst ölçekli bir plan dahilinde
hayata geçirilmesi,
Kent merkezinin sağlıklı olarak gelişmesi
ve yaşaması amacıyla merkeze erişim
olanaklarının artırılması, mevcut ulaşım
5

sistemlerinin iyileştirilmesi ve yakın
çevredeki konut yatırımlarının kalitesinin
artırılması,
Kentlinin kent dışındaki kırsal alanlar ve
rekreasyon alanlarına erişiminin artırılması,
kent içinde ise yeşil alan sistemlerine sahip
olan sağlıklı bir kent modeli üretilmesi,
Kent merkezindeki dairesel sokak dokusun
korunması ve iyileştirilmesi,
Kentli ile yerel yönetimleri bir araya
getiren, sosyal kültürel ve sanat
aktivitelerinin yer alabileceği bir kent
meydanı oluşturulması,
Rotherham genelinde kalitesiz mimarlık,
kentsel tasarım ve kamusal alanların
kesinlikle kabul edilmemesi,
Toplumun sağlık, eğitim ve sosyal alanlara
erişiminin kolaylaştırılması,
Kent merkezinin yeni bir ekonomi merkezi
olması ve alışveriş, ofis, atölye, kültürel
aktivitelerle zenginleştirilmesidir.

Kanal etrafının canlandırılması stratejisi üst ölçekli
planlar ile tanımlanmış, stratejik planda ise hayata
geçirilmesi için stratejiler tanımlanmıştır.

Belirlenen amaçlara ulaşılması ile kentin
fiziksel ve ekonomik yapısında büyük
değişimler olacağı öngörülmektedir. Diğer bir
amaç ise kentin gelişim yönünün belirlenmesi
ve gelişim stratejilerinin tanımlanmasıdır.

http://www.rotherham.gov.uk/
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Müdahale Alanları
Rotherham Stratejik Gelişim çerçevesi, kent
içinde sanayi kullanımlarının etkinliği devam
ederken doğal alanların da korunabilmesini
amaçlar. Bu amacın gerçekleşebilmesi için
birbirleriyle bağlantılı olan müdahale alanları
için stratejiler oluşturulmuştur.

Temel Konular
Gelecek planı yönlendirilirken üst ölçekli
planlarda belirlenmesi gereken temel konular
şöyle tanımlanmıştır;
1. Arazi kullanım potansiyellerinin ve kent
merkezi
için
gelişim
stratejilerinin
belirlenmesi, merkez stratejilerinin kentsel
tasarım rehberleri ile desteklenmesi.

Stratejik Gelişim Çerçevesi

Bu müdahaleler, tarihi kent merkezi, kanal ve
köprüler, peyzaj, kamusal alanlar, kente
müdahaleler,
kanala müdahaleleri
kapsamaktadır.

2. Gelişimin ölçeği ve yoğunluğunun
belirlenmesi, kompakt gelişim modelinin
uygulanmasına dikkat edilmesi.

Stratejik Gelişim Çerçevesi
Kentin
stratejik
vizyonu,
kentteki
potansiyellerin ortaya çıkarılması ve etkin
biçimde kullanılması amacıyla hazırlanır.

3. Ulaşım sistemlerinin kurgulanmasıdır.
Karayolları, toplu taşım ve yaya yolları
arasında bağlantıların sağlanması, altyapı ve
mühendislik
konularında
da
öneriler
getirilmesi ve çevresel etmenlerin incelenerek
olası kısıtların ortaya koyulmasıdır.

Stratejik planın başarısı, hedeflerin somut
projelere dönüştürülmesi ve bu projelerin
stratejik gelişim çerçevesi ile entegre edilmesi
ile sağlanır.
Müdahale Alanları

Tarihi Kent Merkezi

Kanal ve Köprüler

Peyzaj

Kamusal Alanlar

Kent Müdahaleleri

Kanal Müdahaleleri
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Stratejik Gelişim ve Piyasa İlişkileri
Kent merkezindeki değişimi ve dönüşümü
tetikleyici projelerin seçimi kent yönetimi
tarafından uzun çalışmalar sonucu belirlenir.
Rotherham kenti Stratejik Gelişim Çerçevesi
oluşturulurken öncelikle arazi kullanım
çerçevesi oluşturulmuştur. Arazi kullanım
çerçevesinin kararları belirlenirken, 10 amaç,
piyasa koşulları ve ekonomik koşullar dikkate
alınmıştır.
Sonuç olarak, ekonomik hareketliliğin en
yüksek olduğu dört piyasa (konut piyasası,
perakende piyasası, iş piyasası ve eğlence
piyasası) belirlenmiş ve bunlara ilişkin
stratejiler oluşturulmuştur.
Piyasaların nasıl işledikleri ve arkalarındaki
tetikleyici güçlerin tanımlanması ile kentin
geleceğini şekillendirecek olan öngörülerin
daha doğru olarak yapılmasını ve tüm
piyasaların daha entegre ve etkin biçimde
gelişmesi amaçlanmaktadır.
Konut Piyasası: Yaşayan bir kent merkezi
oluşturulurken kurgulanması gereken en
önemli konu merkez ve konut alanları
ilişkisidir. Bu sebeple, konut piyasasının
canlandırılması için HMR (Housing Market

Renewal)
tarafından
kaynak aktarımı yapılmış,
böylece
konutların
yenilenmesi
ve
geliştirilmesi sağlanmıştır.
Perakende Piyasası: Kent
merkezinde çalışan kişi ve
ziyaretçi
sayısı
ile
ulaşılabilirliğin artırılması
ile merkezin, dolayısıyla
ekonomik
aktivitenin
canlanması
beklenmektedir.
İş Piyasası: Kentteki çelik
ve kömür tesisleri ve sanayi
alanlarının
kapanmaya
başlamasıyla iş piyasası da
daralmaya
başlamıştır.
Stratejik gelişim çerçevesi,
yeni
ekonomilerin
desteklenmesi yoluyla iş
piyasasını
canlandırmayı
hedeflemektedir.
Ayrıca
mevcut ve yeni gelişmeye
başlayan
iş
kollarının
ihtiyaçlarını
karşılayarak
gelişimi destekler.

Ulaşım çerçevesinin belirlenmesi, stratejik
gelişimin en önemli basamaklarındandır.
Mevcut yol ağlarının iyileştirilmesi, otopark
sorununun
çözülmesi,
toplu
taşım
sistemlerinin durakları ile yaya bağlantılarının
sağlanması gerekmektedir.
Mevcut yol ağlarının düzenlenmesi ve belirli
yolların yoğunluklarının azaltılması ya da
artırılması yoluyla yeni bir yol ağı stratejisi
üretmek anlamına gelmektedir. Otoparkların
stratejik konumları, kent merkezinin gelişimini
etkileyen diğer bir konudur.Kent merkezinin
gelişimi, merkezdeki ekonomik aktivitenin
gelişimi
demek
olduğundan
otopark
çözümleri önem kazanmaktadır. Otoparklar,
merkeze
yürüme
mesafesi
içinde
konumlanmalıdır.
Kent merkezinin canlandırılması, ekonomik ve sosyal hayatın da canlanması
demektir.

Eğlence Piyasası: Kanal etrafında oluşturulan sosyal mekanlar,
kafeler, alışveriş birimleri, restoranlar ve barlar ile alan eğlence
merkezi halini almıştır. Ulaşım sistemlerinin transfer noktalarının
bağlantılarının yapılması da kent merkezindeki eğlence piyasasını
güçlendirmektedir.

49

Ulaşım Ağları
Ulaşım çerçevesinin belirlenmesi, stratejik
gelişimin en önemli basamaklarındandır.
Stratejik çerçevenin ilk aşamalarında mevcut
yol ağlarının iyileştirilmesi, otopark sorununun
çözülmesi, toplu taşım sistemlerinin durakları
ile
yaya
bağlantılarının
sağlanması
gerekmektedir.
Bu kapsamda;
Mevcut yol ağında bazı yoğunlukların
azaltılması ya da artırılması yoluyla yeni bir
yol ağı stratejisi üretilmiş,
Otoparkların konumlarının kent merkezine
yürüme mesafesi içinde olması sağlanmış,
böylece merkezdeki ekonomik aktivitenin
gelişimi desteklenmiştir.

Etaplama ve Uygulama
Çerçevenin etaplama ve uygulamaya yönelik
stratejileri arazi kullanım kararları, altyapı
ihtiyaçları ve arazi elde etme kapasitesine
göre belirlenmiştir.

3. Etap (10-20 Yıl): Kenttin dönüşümünün
tamamlanması ve sistemlerin entegre
edilmesi projelerini içerir.

Etaplamada kent merkezinin değişimini
tetikleyen projelere öncelik verilmiş, kent
merkezinin
dönüşümüyle
özel
sektör
yatırımlarını alana çekilmesi hedeflenmiştir.
1. Etap (0-5 Yıl): Kent imajının değiştirilmesini
hedefleyen, kent merkezinin canlandırılması
ve kanal etrafının yenilenmesini içeren
projeler ilk etapta ele alınmıştır.
2. Etap (5-10 Yıl): Kanalın yenilenmeyen
kısımlarının
tamamlanması
ve
kent
genelindeki
bağlantı
eksikliklerinin
tamamlanması ikinci etapta ele alınmıştır.

Etaplama 20 yıllık süre için 3 kısımda yapılmıştır
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Johannesburg 2030 Mekansal
Gelişim Planı
Mekansal Gelişim Çerçevesi, tek yönlü bir
harita ya da plan olarak düşünülmemelidir.
Kentlinin fikirleri ve istekleri dikkate alınarak,
doğal çevrenin korunduğu ve kamusal
servislerin sağlandığı bir mekan üretilmesi için
gelişme yöntemleri ortaya koyan ve
yapılaşmış çevre modelleri üreten bir
yaklaşımdır.
Johannesburg Mekansal Gelişim Planının
temel konuları; kontrolsüz kentsel yayılma,
kompakt gelişme, yoğunluk, altyapı sosyal
adalet ve yoksulluktur.
Planın Amaçları
Üst Ölçekte Johannesburg 2030 vizyonunu
destekleyen bir kent formu oluşturmak
amaçlanmaktadır. Bunun için vizyon;
“Sürdürülebilir kentsel çevre, ulaşılabilir ve
etkili/etken bir kent yaratmak” olarak
belirlenmiştir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL ÇEVRE
 Doğal kaynakların korunması
 Güven ve emniyet
 Etkin ulaşım sistemi
 Gaz emisyonlarının azaltılması
 Sürdürülebilir ekonomik gelişim
 Kültürel miras
 Sürdürülebilir komşuluk birimleri

ETKİLİ/ETKEN BİR KENT

ULAŞILABİLİR BİR KENT
• Kentin
fiziksel
yapısının
ulaşılabilirliği desteklemesi
• Kent sisteminde eşitlik
• Ulaşım
türleri
arasında
bağlantıların güçlendirilmesi
• Ulaşım
türlerinin
çeşitlendirilmesi
• Toplu taşıma sistemlerinin
artırılması

• Kentin etkinliğini artıran yeni bir
kent formu ve yapısı
• Mevcut yatırımların korunması
• Açık
alanlar
sisteminin
kurgulanması
• Aktivite ve yatırım odakları
• Altyapı
projelerinin
uygulanabilirliği
• Gelişmenin
kontrol
altına
alınması

Üst Ölçek

Kent Formu

Gauteng 2030 Mekansal Gelişim Çerçevesi’nin
öncelikleri;

Johannesburg’un kent dokusu; konumu,
ırkçılık politikaları ve kentin hızlı gelişimi gibi
etkenler sonucunda oluşmuştur. Kent formu
ve dokusunu belirleyen temel etmenler;

Kompakt gelişim
Ekonomik gelişim
Yeni konut yatırımlarının stratejik
konumları
Kırsal alanların korunması
Ulaşılabilirlik ve erişimin artırılmasıdır.

Merkezi İş Alanı
Maden Kuşağı
Yollar
Ana Bağlantılar
Odaklarıdır.

Üzerinde

Ticaret
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Yerleşim Dokusu

Toplu
taşım
sistemlerinin
geliştirilmesi ve kullanımlarının teşvik
edilmesi,

Kentsel Altyapılar Analizi
Çalışmanın bu aşamasında, aşağıdaki
başlıklara ilişkin analizler yapılarak, mevcut
durum ve potansiyeller ortaya koyulmuştur.
Açık Alanlar
Yollar
Servisler
Konut Alanları
Katı Atık Depolama Alanları
Altyapılar
Johannesburg’un Kent Gelişimi
Mekansal Gelişim Planının uygulanabilmesi
için;
Mekansal
amaçların
uygulama
stratejilerine dönüştürülmesi,
Altyapının dikkatlice planlanması ve
yönetilmesi,
Politika ve kurumsal araçların
belirlenmesi,
Tüm
ilgili
sektörlerin
sürece
katılımının sağlanması gereklidir.
Bunların sağlanması, etkili bir kentsel gelişim
yönetiminin
(growth
management)
sağlanması ile mümkündür. Gelişim yönetimi,
çok sektörlü bir kavramdır.

Mekansal Plan; 6 Stratejik Hedef
Etkin Ulaşım Sistemi
Güçlü ve Yaşayan Odaklar
Sürdürülebilir Komşuluk Birimleri
Çevresel Yönetim / Açık Alanlar
Sistemi
Koridor Gelişimi
Tasarım Kriterleri
Ulaşım Sistemi
Daha etkin bir ulaşım sistemi için uzun
dönemde;

Karma kullanımlı odaklar ve yoğun
konut alanları arasındaki bağlantıların
direkt olarak sağlanması,
Ana bağlantı yollarının kapasite ve
niteliklerinin korunması,
Mobilite aksı, aktivite sokağı, yerel
konut aksı gibi yol türlerinin
belirlenmesi,
Ulaşım modları arasında entegrasyon
sağlanması; karayolu sistemleri, raylı
sistemler, denizyolu ve havayolu
sistemleri
arasında
bağlantıların
kurgulanması gereklidir.
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Odaklar
Toplu taşım araçlarının ana transfer noktaları
olan odaklar ve odaklar arasındaki kamusal
alanlar, mekansal gelişimi yönlendiren önemli
alanlardır.
Odaklar;
Kolaylıkla
ulaşılabilen
ve
farklı
aktivitelerin konumlandığı alanlardır.
Toplu taşım ve özel ulaşım araçlarıyla
erişim kolaydır.
Birçok aktivite ve kamusal hizmet
sunulur.
Yoğun yapılaşma vardır.
Yaya dolaşımı dikkate alınır, yeterli
kamusal alanlara sahiplerdir.
Akılda kalıcı bir mekansal yapılanmaya
sahiplerdir.
Araç trafiği de dikkate alınmıştır.
Odakların temel karakteristikleri; ulaşım
transfer merkezi olmaları, yoğun ekonomik
aktiviteler ve yaya mekanı olmalarıdır.

Johannesburg Mekansal Gelişim Planının
odaklara ilişkin stratejileri;
Kavşak noktalarında yer alan odakların
hiyerarşilerinin belirlenmesi,
Her bir odak için ulaşılabilirlik düzeyinin
belirlenmesi,
Stratejik akslarla odaklar arasındaki
bağlantıların kurulması,
Gelişmiş bir toplu taşım sistemi kurgusu
yapılmasıdır.
Açık Alan Sistemi
İyi tanımlanmış bir açık alan sistemi, kentlerin
doğal değerlerinin korumasına katkıda
bulunurlar. Johannesburg metropoliten açık
alan sistemi (JMOSS), tüm yeşil alanların
birbirleriyle bağlandığı ve bu alanlarda
ekolojik, ekonomik ve sosyal aktivitelerin
yapıldığı bir yeşil alan sistemidir. Kütüphane,
okul gibi kamusal kullanımlar arasındaki
bağlantılar, toplu taşım rotaları, yaya
patikaları ve parklar ile sağlanır.
Koridorlar

Ulaşım transfer noktası olmaları sebebiyle,
odaklarda birçok aktivite alanı yer alır.
Odaklara yapılan altyapı ve donatı gibi kamu
yatırımları, özel sektör yatırımcılarının bu
alanlarda yer seçmelerini sağlar.

Kentlerin gelişimlerini şekillendiren önemli
etmenlerden biriside koridorlardır. Koridor
gelişimleri kısa dönem içinde olmamaktadır.

Koridor gelişiminde kritik faktörler;
Zaman
Gelişimin etaplanması
Altyapının durumu
Kentsel gelişimin hızı
Ulaşım nitelikli yolların durumu
Güçlü ve yaşayan odakların varlığıdır.
Tasarım Kriterleri
Kentin fiziksel dokusunun istenilen yönde
şekillendirilmesi için yapıların birbirleriyle ve
kamusal alanlarla ilişkilerini tanımlayan bir
takım tasarım kriterleri ortaya koyulmuştur.
Yapılar ve açık alanlar arasındaki uyumluluk,
kentin karakterinin korunması ve kaliteli
kentsel mekanlar elde edilmesi açısından
önemlidir.
Tasarım kriterlerinin amaçları;
Kentlerin, mahallelerin ya da daha küçük
alanların kimlikleri ve karakterlerinin
korunması,
Kamusal ve özel alanlar arasında daha
kesin bir ayrım sağlanması,
Çekici ve yaşayan kamusal alanlar ve
akslar oluşturulması,
Kolay ulaşılabilen alanlar yaratılması,
Kaliteli ve çeşitli mekanlar yaratılması,
Çevre ile uyumun artırılmasıdır.
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Planlamadan uygulamaya kadar süren
süreçte;
kentin
gelişim
yönünün
belirlenmesinden, sokak ölçeğine kadar ele
alınan tasarım kriterleri beş adımda
tasarlanmıştır.
Birinci Adımda;
Hareket sistemleri
Odaksal gelişim
Yoğunluklar
Açık alanlar sistemi
Sürdürülebilir mahalleler
Koridor gelişimi
İkinci Adımda;
Mevcut altyapı durumu
Topografya analizi
Yakın
çevredeki
değerlendirilmesi
Doğal özellikler

alanların

Üçüncü Adımda;
Fırsatlar ve kısıtların tanımlanması
(toplu taşıma sistemi ile bağlantı
kurulmasının ya da yoğunluğun
artırılmasının yaratacağı fırsatlar)
Dördüncü Adımda;
Toplu taşım ile bağlantıları yapılan
akslar ve mekanların hiyerarşik
yapılarının belirlenmesi

Yeni gelişim alanının çevresi ile
birlikte ele alınması
Mevcut ya da gelecekteki
gelişmelerin göz önüne alınması
Yeni gelişim alanının yakın
çevresinden kopuk olmaması
Beşinci Adımda;
Detaylı tasarımların yapılması ile
gelişim önerileri getirilmesi
Cephe tasarımları yapılması
Kamusal alanların tanımlanması
Kamusal alanlar arasındaki yaya
bağlantılarının tanımlanması
Ana akslar ve koridorlar üzerinde
gelişimin desteklenmesi
Ölçek, kenarlar, özel alanlar gibi
stratejilerin
tanımlanması
çalışmaları yapılmaktadır.
Planlama Araçları

yeniden canlandırılması için bir takım teşvikler
ve stratejiler geliştirilerek, kentin yeni gelişim
modelini tanımlayan Mekansal Gelişim
Çerçevesi oluşturulmuştur. Çerçevenin amacı,
sürdürülebilir, ulaşılabilir ve etkin bir kent
yaratmaktır. Uygulama araçları ise, Kentsel
Gelişim
Sınırı
(Urban
Development
Boundaries)
ve
Gelişim
Teşvikleri’dir
(Development Incentives).
Kentsel Gelişim Sınırı
Johannesburg kentinde 2001 yılından beri
kullanılan planlama aracı, Kentsel Gelişim
Sınırıdır (Urban Development boundaryUDB). UDB’ler, üst ölçekli planlarla belirlenen
2030 vizyonu ile uyum içindedir.
UDB, kentsel gelişmenin yönlendirilmesi ve
belirli alanlarda teşvik edilmesi için kullanılan
bir planlama aracıdır.

Johannesburg kenti, diğer birçok küresel kent
gibi, hızlı kentsel gelişimin sebep olduğu
birçok kentsel problemle karşı karşıyadır.

Johannesburg kentinde UDB, Mekansal
Gelişim Çerçevesi’nin bir parçası olarak kabul
edilmiştir.

Johannesburg kentsel gelişim modeli, kent
çeperlerinin gelişmesi sonucu kent merkezinin
çökmesi, sonuçta da kent merkezindeki
ekonomik aktivitelerin azalması şeklinde
olmuştur. Bu durum karşısında kentsel gelişim
stratejilerinin
yeniden
tasarlanmasının
gerekliliği kabul edilmiştir. Kent merkezinin

UDB’ler ile
Kontrolsüz kentsel yayılmanın
önlenmesi,
Kent içindeki boş arazilerin
yeniden yapılanması,
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Yeni
kentsel
ekonomiler
yaratılması,
Mevcut kaynakların en uygun ve
iyi şekilde kullanılması,
Etkin altyapı hizmetleri sunumu,
Doğal
çevrenin
korunması
amaçlanmaktadır.

UDB stratejilerinin belirlenmesinde, kentin
mevcut altyapı durumu önemli rol oynar. UDB
stratejilerinin diğer bir özelliği ise, odaksal
gelişimi ve hareket ağlarını desteklemesidir.
Daha etkin bir kent formuna ulaşılabilmesi için
mevcut
altyapılar
iyileştirilmeli
ve
geliştirilmelidir.

Johannesburg kentinde UDB’nin en önemli
işlevi, kentin kapladığı alanın sınırlarının
belirlenmesi ve bu alanlarda ne tür işlevler
olacağının tanımlanmasıdır.

UDB, kent içindeki gelişme alanları için bir
takım altyapı stratejileri ortaya koyar.
Böylece, kent gelişimin öncelikli olarak yer
seçeceği alanlar belirlenir. Bu stratejilere göre,

Ayrıca, kent içinde dağınık halde bulunan ve
gelişme potansiyeli olmayan alanlar için özel
yapılaşma hakları ve kullanımları verilir.
Böylece kent merkezindeki boş alanların
gelişimi ve bakımsız alanların yenilenmesi için
talep yaratılır. Kent sınırının dışındaki
alanlarda, özel politikalar ile tanımlanan kırsal
alan kullanımlarına izin verilir.

Kent merkezinde bulunan, altyapı
sistemlerinde kapasite fazlası olan ve
üzerinde hiçbir yapı olmayan alanlar
ilk önceliğe sahiplerdir.

Sonuç
olarak,
merkezdeki
gelişim
desteklenerek kent çeperindeki gelişim baskısı
azaltılmış olur ve kent merkezindeki boş ve
kullanılmayan alanlardaki yatırım talepleri
arttırılır.
Düşük yoğunluklu alanlar ve çöküntü alanları
da yeni yerel ekonomiler geliştirme fırsatına
sahip olurlar. Ayrıca, UDB sayesinde çöküntü
alanları, yaşayan ve sürdürülebilir alanlara
dönüşürler.

Altyapısı olmayan fakat mevcut
altyapılara bağlantılar yapılabilen
alanlar
ise
ikincil
derecede
önceliklidirler. Birincil ve ikincil
derecede öncelikli olan alanların
belirlenmesi, kaynakların daha etkin
olarak kullanımını sağlar. Kent, kısa ve
orta vadede mevcut altyapılarını
iyileştirme ve yenilemeye odaklanır.
UDB yaklaşımının temel faydaları şunlardır;
Kontrolsüz kentsel yayılma ve
kentsel yayılmanın sebep olacağı

kaynak israfı önlenir, kamu
kaynakları korunmuş olur.
Kamu ve özel sektör yatırımları
kent merkezine çekilir.
Kent merkezinde dağınık halde
bulunan boş alanlar ve çöküntü
alanlarında gelişim desteklenir.
Mali kaynaklar, etkin ve akılcı
şekilde
altyapı
yatırımlarına
yönlendirilir.
Kentin doğal kaynakları korunur.
Kentsel Yenileme Vergi Teşviki
Yatırımcıların ilgilerini çekmek amacıyla, 2003
yılında Maliye Bakanlığı, Kentsel Yenileme
Vergi Teşvikini uygulamaya koymuştur. Bu
uygulamayla, özel sektör yatırımlarının
gelişme potansiyeli olmayan alanlara
yönlendirilmesi amaçlanır.
Kentsel Yenileme
Vergi Teşviki ile
yatırımcılara; inşaat yapma, yenileme, ekleme
yapma, iyileştirme gibi konularda vergi
indirimleri sağlanır.
Kentsel kalitesi düşük ve dağınık olan bu
alanların geliştirilmesi ve yenilenmesi ile
alanlardaki ekonomik aktivite canlanır,
kentsel gelişmeye bağlı yeni ekonomiler
yaratılır.
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Kentsel Gelişim Alanı olarak belirlenen
alanlarda özel vergi teşvikleri ile yatırımcılar
alana çekilir. Bu vergi teşviki, yalnızca eski
yapıların
yenilenmesi
durumunda
verilmektedir. Böylece kentsel kalitesi düşük
olan alanların yenilenmesi ve ekonomik
aktivitelerin
canlandırılması
hedeflenmektedir.

Mevcut binaların tamamının ya da
bir kısmının yıkılma maliyeti
Yapı adasının tamamı için yapılan
kalıcı harcamalar
Su, elektrik, kanalizasyon, arıtma
sistemleri
Araç Park Yerleri
Güvenlik
harcamaları
(çitler,kameralar)
Kaldırımlar
Peyzaj düzenlemeleri

Vergi Teşviki Sisteminin İşleyişi Nasıldır? 6
Kent içindeki gelişimin teşvik edilmesi için,
kişiler ya da kuruluşlar bu alanlardan mülk
satın alınması durumunda vergi indiriminden
yararlanırlar. Eğer yapı, bireyler tarafından
yatırım amacıyla alınırsa vergi teşvikinden
yararlanılabilir. Herhangi bir ticari, endüstriyel
ya da konut birimi vergi teşvikinden
yararlanılmak üzere satın alınabilir.
Yapı yapım, geliştirme, iyileştirme, yenileme
maliyetleri, yatırımcının ödeyeceği vergiden
düşürülür. Kentsel Yenileme Teşvikinin
konusu olan maliyetler şunlardır;
Bina yapım maliyeti

Teşviklerin nasıl hayata geçtiğini gösteren iki
örnek alan incelenmiştir. İki örnekte de vergi
indirimi mevcut yapının yenilenmesi ya da
yeni yapı yapılması yoluyla gerçekleşebilir.
Fakat iki durumda, teşvik koşulları farklı
olacaktır.
Binanın yenilenmesi durumunda; 5 yıla kadar,
yapılan masrafın %20’si oranında amortisman
indirimi yapılır.
Eğer yapı yeniden yapılıyorsa, vergi indirimi
zamanı 17 yıla kadar çıkabilir. Bu durumda ilk
yıl için %20,takip eden 16 yıl içinde %5
amortisman indirimi sağlanır.
Örnek1

6

Kaynak: Finance and Economic Development
Department City of Johannesburg

Yatırımcı, kentsel gelişme alanında 8 milyon
liralık yapı satın alır ve 100 milyon liraya
yeniletir.

Bu durumda;
Yenileme için harcanan 100 milyon lira,
yatırımcıya vergi indirimi olarak geri ödenir.
Vergi indirimi, 5 yıl boyunca sürer ve her yıl %
20 oranında indirim yapılır. 5 yıl sonunda,
yatırımcı yenileme için yaptığı masrafları geri
almış olur. Fakat vergi indiriminin yapılmaya
başlanması
için,
binanın
yenilenmesi
tamamlanıp kullanıma başlaması gereklidir.
Yapıyı satın alma maliyeti yatırımcıya aittir.
Bunun için geri ödeme yapılmaz.
Örnek2
Yatırımcı 5 milyon liralık boş arazi satın alır ve
100 milyon lira maliyetinde yeni bir ticari yapı
yapar.
Bu durumda;
Yatırımcı inşaat masrafları için %20 oranında
vergi indiriminden ilk yılda yararlanır. Yapı
kullanılmaya başladıktan sonraki 16 yıl
boyunca %5 oranında vergi indiriminden
yararlanır. Arazi bedeli için vergi indirimi
uygulaması yoktur.
Eğer yatırımcı yapıyı satarsa ya da kullanmayı
bırakırsa, vergi indirimi uygulaması da
duracaktır.
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Mevcut Uygulamalar

Yerel Planlama Girişimleri

Johannesburg kentinde Kentsel Yenileme
Vergi Teşviki uygulaması, şimdiye kadar 91
projede uygulanmıştır. Bu projelerden
yalnızca 1 tanesi yeni yapılan bir yapıdır. Yani,
Kentsel Yenileme Teşviki ile mevcut yapıların
yenilenmesi seçeneği daha çok rağbet
görmüştür. Bu sebeple, kent merkezindeki
yeni projeleri daha çok teşvik etmek için bazı
değişiklikler yapılmıştır. Yeni yapı yapıldığı
durumda, ilk yılki teşvik %20 oranında
kalırken, daha önce 16 yıl boyunca %5
oranında olan vergi indirimi miktarı, takip
eden 10 yılda %3 ile %8 arasında değişmek
üzere düzenlenmiştir.

Stratejik gelişim çerçevesi tüm kentin
formunu tanımlarken, alt ölçekteki 11 bölge
için daha detaylı planlama çalışmaları
yapılmaktadır. Bu planlar, Bölgesel Mekansal
Gelişim
Çerçevesi
(Regional
Spatial
Development Framework) olarak adlandırılır.

Kent merkezinde yeni yapı yapılmamasının
diğer bir sebebi de kent merkezinde boş alan
kalmamış olmasıdır. Fakat kent merkezinde
eski ve terk edilmiş yapılar bulunmaktadır. Bu
sebeple, bu alanlar da Kentsel Yenileme Vergi
Teşvikinin kapsamına alınmışlardır.
Sonuç olarak, hayata geçirilen birçok proje ile
kent merkezinin yenilenmesi, merkezdeki
ekonomik gelişimi desteklemiş, kent için yeni
iş fırsatları yaratılmıştır.

Yerel ölçekteki öncelikler, proje ve
programların etaplaması bu planlar ile
tanımlanır ve kent ölçeğindeki planlarla uyum
içinde olmalıdır. Bu planlar;
Yerel kaynak yaratır, altyapı ve
kapasiteye ilişkin bilgiler sunar.
Yerel gelişim için program
paketleri, alt-programlar, projeler
ve bütçeler tanımlanır.
Kamu ve özel sektör yatırımlarını
yönlendirir.
Arazi
kullanım
kararlarını
yönlendirir.
Daha detaylı çalışma ve plan gerektiren
alanlarda ise, alana özgü gelişim planları
hazırlanır (Site specific development plans).
Sermaye Yatırım Çerçevesi (Capital
Investment Framework)
Sermaye
Yatırım
Çerçevesi
Planları,
Johannesburg 2030 stratejilerinden şunların
önemini vurgulamaktadır;

Ulaşım altyapısında etkinliğin
sağlanması, hızlı ve verimli
çalışma,
Emlak
piyasasının
potansiyellerinin belirlenmesi,
Kamu şirketlerinin yarışılabilirliğin
ve sürdürülebilirliğin artırılması
Bu önceliklerin hayata geçirilmesi sonucunda,
ekonomik gelişmenin hızla artacağı yeni bir iş
çevresi yaratılması hedeflenmektedir.
Sermaye Yatırım Çerçevesi Planları aynı
zamanda;
ekonomik
kalkınma,
kent
merkezinin yenilenmesi ve hizmetlerin en
etkin biçimde sunumu gibi konularda da
belediyelerin önceliklerini karşılarlar.
Sermaye Yatırım Çerçevesi Planları;
Üst ölçekte kent vizyonunun
değerlendirilmesi,
Kamu kurum ve kuruluşlarının
kapasitelerinin belirlenmesi,
Mevcut ve gelecekteki gelişim
potansiyellerinin ve ihtiyaçlarının
tanımlanması,
Stratejik Gelişim Planları ve
Bölgesel
Mekansal
Gelişim
Çerçevesi’nin
değerlendirilmesi
sonucu hazırlanırlar.
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